
 

Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers en leerlingen van de 

 

VSO Oktober 2020 

Belangrijke data 

Omgekeerde oudergesprekken:  vanaf 28 september, niet op school, maar telefonisch of digitaal 

Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 

 

We zijn al weer een maand op school, met alle leerlingen tegelijk! We hebben zelfs een (onderbouw)groep 

meer en hebben nu elf groepen: drie op de eerste etage en acht op de tweede etage. Het is leuk om te zien 

hoe blij de leerlingen zijn om elkaar weer te zien en te spreken. En wij zijn ook blij! 

Door de huidige situatie met corona hebben we wat aanpassingen moeten doen in het rooster. Ook hebben 

we met elkaar, leerlingen en teamleden, goede afspraken gemaakt hoe we veilig èn gezellig met elkaar om 

kunnen gaan in de school. Dit hebben we ook in een brief aan u laten weten.   

01 oktober is voor de school een belangrijke datum, want dan is de teldatum. Die is onder meer van belang 

voor de bekostiging van leerlingen. Vandaag zijn er officieel 118 leerlingen in het VSO ingeschreven. Helaas is 

één leerling nog niet op school gekomen, omdat hij nog in het buitenland is. Maar we hebben ook al twee 

nieuwe leerlingen kunnen inschrijven. 

In de afgelopen maand zijn er regelmatig leerlingen afwezig geweest, omdat zij ziek waren, of doordat een 

gezinslid ziek was, of omdat hij/zij of iemand uit het gezin getest moest worden op corona. Tot op dit moment is 

geen één leerling positief getest.  

Ook teamleden zijn af en toe afwezig, om dezelfde redenen als de leerlingen. Het beroep van leerkracht is 

een cruciaal beroep en het testen gebeurt wat vaker en sneller. Alle testen hebben tot nu een negatieve 

uitslag gehad en gelukkig heeft niemand corona. Het gevolg is wel dat we, door het advies om bij 

ziekteverschijnselen thuis te blijven en je te laten testen, een enkele keer niet genoeg personeel hebben om 

alle groepen op te vangen. Gelukkig hebben we pas bij drie groepen aan ouders gevraagd hun kind één dag 

thuis te houden. Nu het griepseizoen weer begint hopen we dat we dit in de komende maanden zo min 

mogelijk hoeven te vragen.  

Vanaf de tweede week na de start van dit schooljaar zijn de meeste leerlingen weer begonnen met het lopen 

van externe stages. Ondanks corona zijn er gelukkig veel stages waar de leerlingen welkom zijn. Natuurlijk 

wordt er wel goed rekening gehouden met alle corona regels. Dit verschilt nog wel eens per stage plek, maar 

de leerlingen zijn weer blij dat ze kunnen stage lopen. 

Onlangs is, net zoals in het SO, de Active floor geïnstalleerd. Hier zijn wij super trots op en gaan met de 

leerlingen hiermee aan de slag.  

De schoolfotograaf is geweest en heeft van elke leerling en groep een (leuke) foto gemaakt. Door de 1,5 m 

regel was het dit jaar helaas niet mogelijk om een foto van het hele team te maken.  

Het schoolkamp van de bovenbouw hebben we moeten afzeggen. Het leek ons niet verstandig om drie 

dagen dicht op elkaar samen te eten en activiteiten te ondernemen.  

Wilt u er aan denken de schoolkosten te betalen? Zie hiervoor de informatie in de kalender. Of uw 

Ooievaarspas te laten scannen? 
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